Norse Forvaltning
Bærekraftige investeringer

FINANSIELL KLIMARISIKO FÅR STADIG ØKT OPPMERKSOMHET

ESG HAR BLITT EN BÆREKRAFTIG MEGATREND

ESG står for Environmental (miljø), Social (samfunnsansvar) and Governance (eierskap)
Et aktivt fokus på ESG skal være med på å redusere investeringsrisiko gjennom å vektlegge
bærekraft og samfunnsansvar hos de selskaper som fondene er investert.
Eksempel på ESG faktorer:
Miljø
- Klimaendringer
- Utslipp av drivhusgasser
- Forurensning
- Avskoging

Samfunnsansvar
- Utnyttelse av individer
- Våpenhandel
- Konfliktområder
- Rettigheter hos ansatte

Eierskap
- Korrupsjon og hvitvasking
- Skatteunndragelser
- Lederlønninger
- Rettigheter hos aksjonærer

ESG HAR UTVIKLET SEG SOM EN FAKTOR I INVESTERINGSBESLUTNINGER

Fra eksklusjon til integrasjon i investeringsprosessen

3. Generasjon ESG
Bærekraft,
implementering og
avkastning

2. Generasjon ESG

1. Generasjon ESG
Etikk & eksklusjon
Eksempel:
Alkohol, Tobakk, Våpen, Spill

Etikk, eksklusjon
og inklusjon
Eksempel:
Selskaper med positive
miljøtiltak, proaktive

Eksempel:
Selskaper med innovative løsninger på miljøutfordringer,
selskaper og sektorer med sterk bærekraftprofil

ESG AKSJER ER OFTE NOE ANNET ENN DET MAN TROR

Dette er selskaper som ofte
blir oppfattet som ESG

Når det er dette som er
ESG aksjer
Det er ikke bare høyt prisede
selskaper blant de 10 mest
bærekraftige
Selskap
Best Buy Co Inc
Cisco Systems Inc
Agilent Technologies Inc
HP Inc
Texas Instruments Inc
Voya Financial Inc
Clorox Co
WW Grainger Inc
Motorola Solutions Inc
ManpowerGroup Inc

P/E
13,5
15,8
29,1
11,6
21,9
12,0
23,5
18,0
26,2
11,3

Gjennomsnitt

18,3

S&P 500 gjennomsnitt

20,6

HVORFOR ER DET VIKTIG Å FOKUSERE PÅ ESG?
Immaterielle verdier er en stadig større del av verdien i et selskap
disse verdiene er sårbare på mange områder
Andel av markedsverdien på selskaper som inngår i S&P 500 indeksen

Matrielle verdier

Immatrielle verdier

Kilde: Researchgate

GRADEN AV TRANSPARENS ØKER – STADIG FLERE RAPPORTERER
S&P selskaper som offentliggjør bærekraftrapporter
Rapporterer

Rapporterer ikke

Kilde: Governance & Accountability Institute 2018

ESG HAR BLITT EN VIKTIG MÅLEPARAMETER FOR VIRKSOMHETER

Utdrag fra PwC rapporten Bærekraft 100 / 2019
Studiet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra Norges 100 største selskap
etter omsetning i 2018

Kilde: PwC, Bærekraft 100 / 2019

ESG HAR BEGYNT Å LØNNE SEG
PwC har funnet at både driftsinntekter, driftsmargin og avkastning på egenkapitalen i de selskapene som prioriterer spesifikke
bærekraftsområder har utviklet seg bedre enn øvrige selskaper

Kilde: PwC, Bærekraft 100 / 2019

FORVALTERE HAR OGSÅ SETT VERDIEN AV Å VEKTLEGGE ESG

Tall i billioner USD

Vekst i ESG fokusert forvaltningskapital fra amerikanske institusjonelle investorer

Tall i billioner USD

Vekst i ESG fokusert forvaltningskapital fra amerikanske kapitalforvaltere

Kilde: SIF Foundation 2018

KURSENE PÅ ESG AKSJER HAR STEGET BETYDELIG RELATIVT TIL «IKKE-ESG» AKSJER

ESG portefølje:
Tomra
NEL Hydrogen
Scatec Solar
MOWI
Entra

Ikke ESG portefølje:
DNO
Kongsberg Gruppen
Odfjell Drilling
Gaming Innovation
Awilco Drilling

En likevektet portefølje med ESG profilerte aksjer på Oslo Børs har gitt en avkastning på 87 % de to siste
årene. En tilsvarende portefølje med ikke-ESG aksjer har svekket seg med 30% i samme periode.

ESG FILTRERING ER NÅ EN DEL AV TREND KONSEPTET

Top-down:
Definerer retning i økonomien/aksjemarkedet,
finner sterke industrier og velger sterke aksjer

Konjunkturog finansmarkedsanalyse
Trend- og fundamentale analyser

Bransjeanalyse
Trend- og fundamentale analyser
ESG Filter selskap:
Ekskluderte selskaper
- Barnearbeid
- Urimelige arbeidsvilkår
- Diskriminering
- Korrupsjon

Selskapsanalyse

ESG Filter bransje:
Ekskluderte bransjer
- Våpen
- Alkohol
- Tobakk
- Pornografi
Inkluderte bransjer
- Bærekraftig teknologi

Inkluderte selskaper
- Bærekraftig virksomhet

Fondsporteføljer
12

NORSE FONDENE LIGGER PÅ TOPP BLANT DE MEST BÆREKRAFTIGE FOND

En bærekraftscore på mindre enn 10% betyr at fondet er blant de 10% best ESG orienterte fondene av et utvalg på 1.000 fond. De to ratede Norse fondene Trend
Europa og Trend Global er dermed innenfor denne kategorien. I tillegg vurderes fondene innenfor denne kategorien opp mot hverandre, og danner grunnlag for
fondets bærekraftrating. Det maksimale et fond kan oppnå er fem kloder. Norse fondene har den høyeste bærekraftratingen på fem kloder.
Kilde: Morningstar, desember 2019

ESG FOKUS FRA INVESTORER GJØR AKSJER MED HØY ESG SCORE ATTRAKTIVE

Harvard Business Review
Det finnes omfattende bevis på at bærekraftige selskaper leverer betydelig positive meravkastning, og at
investorer setter stadig mer pris på verdigrunnlaget de står for.
Fortune
Det er økende antall bevis som antyder at aksjer som oppfyller høy standard for miljø, samfunn, og eierskap (ESG)
vil gi bedre avkastning enn det øvrige markedet.

Goldman Sachs
Det er økende enighet om at implementering av ESG-faktorer har en høy samvariasjon med langsiktig avkastning,
og kan bidra til å skape meravkastning.

Morgan Stanley
Vi tror at bærekraft skaper forretningsverdi.

Royal Bank of Scotland
Bedrifter som scorer høyt i forhold til sin oppfølging av ESG faktorer, har en tendens til å gi høyere
direkteavkastning enn sammenlignbare selskaper, noe som over tid utgjør en sterk og vedvarende kilde til
meravkastning.

Disclaimer
Dette materialet er utarbeidet av Norse Forvaltning AS.
Norse Forvaltning AS er et registrert forvaltningsselskap for verdipapirfond under tilsyn av det
norske Finanstilsynet.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og ingen garantier knyttet til
utfallet av en investering kan gis av Norse Forvaltning AS.
Hver økonomisk fase har sin særegenhet, noe som også påvirker den relative avkastningen
mellom de ulike sektorene. Metoden som benyttes som grunnlag for forvaltningen gir dermed
ingen garanti for at avkastning vil være bedre enn marked forøvrig eller enn alternative
investeringer.
Datagrunnlaget som er benyttet i beregninger og grafer er hentet fra pålitelige kilder, og er
ytterligere bearbeidet av Norse Forvaltning AS.
Informasjonen i denne presentasjonen er kun av informasjonsmessig art, og kan ikke anses
bindende for noen parter. Informasjonen kan heller ikke anses som et tilbud om kjøp og
salg av verdipapirer eller fondsandeler.
Norse Forvaltning AS tar ikke ansvar for mulige feil i informasjonen som har oppstått gjennom
bruk av eksterne kilder, eller bearbeidelse og presentasjon av allmenn offentlig
tilgjengelig informasjon.
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